YFZ50

YFZ450R stíluselemek
egy egyszerű 49 cm³es quadban
A Yamaha építette a világ legsikeresebb sport- és
szabadidős quadjait – új, 6–9 éves gyerekeket célzó
belépőszintű modellünk pedig egészen biztosan
megdobogtatja majd a kicsik szívét.
A kompakt YFZ50 ugyanolyan magas minőségben
készült, mint termékcsaládunk legkeresettebb tagjai
(például az YFZ450R), és ez látszik is rajta. A stílusos,
versenymodellek ihlette külső kialakításával, alacsony
karbantartásigényű 49 cm³-es, négyütemű motorjával,
automata sebességváltójával és elektromos indításával
ez a könnyen használható mini quad arra készült, hogy
hosszú évekig biztosítsa a család szórakozását.
A kiemelkedően stílusos megjelenést a megszokott
Yamaha megbízhatósággal ötvöző YFZ50 egyszerűvé és
szórakoztatóvá teszi a quadozást.

Olyan, akár apa YFZ450R motorja
Kompakt, dinamikus quad 6 és 9 éves
kor közötti gyermekek számára
Nyomógombos könnyű elektromos
indítás
Yamaha minőség, megbízhatóság és
támogatás
Alacsony karbantartásigény, alacsony
üzemanyag-fogyasztás és
zajkibocsátás a 4 ütemű
technológiának köszönhetően
Egyszerűen és könnyen kezelhető
automata sebességváltó
Szülői felügyelet a sebesség és a
motor leállításával
ANSI jóváhagyással 6 év fölötti
gyermekek részére

YFZ50
YFZ450R stíluselemek egy egyszerű 49
cm³-es quadban
Kompakt külső kialakításával, egyszerű kezelhetőségévével és automata 49 cm³-es motorjával az
YFZ50 a tökéletes kiindulópont. A 6–9 éves gyermekek számára készült mini quad hosszú órákon át
tartó szórakozást biztosít az egész családnak.
A legfontosabb ugyanakkor a biztonság, így az YFZ50 számos olyan jellemzővel bír, amelyek magas
fokú felügyeletet adnak a szülők kezébe. A sebesség korlátozására egy gázhatároló csavar és egy
fordulatszám-szabályzó szolgál, a hevederes kapcsolóhoz csatlakoztatott zsinórral pedig akár a
motor is azonnal leállítható.
A Yamaha YFZ50 könnyen használható, fantasztikus vezetési élményt kínál, és karbantartása sem
bonyolult – ez a felelősségteljes felnőttek választása. A jármű ráadásul az YFZ450R versenyquadhoz
hasonló stíluselemeket kapott, így ez a mini quad egészen biztosan előkelő helyen szerepel minden
gyerek kívánságlistáján.
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YFZ50

Kompakt külső kialakítás az
YFZ450R versenyquad
stíluselemeivel

Egyszerűen használható,
élmény vezetni

Az YFZ50 kompakt külsejét kifejezetten a

használatot és a fantasztikus vezetési

6 és 9 éves korosztály igényeit szem előt t

élményt szem előtt tartva alakítottuk ki.

tartva terveztük. Rugalmas műanyag

A kormányra szerelt fékkarok a

paneleinek éleit a még nagyobb biztonság

kerékpároknál megszokott módon

érdekében lekerekítettük, a tágas

működnek, így azonnal ismerősek lesznek

vezetőülés pedig gyakorlatilag bármilyen

a vezetőnek – az egyszerű és gyors

testalkatú és magasságú gyermek

indulást pedig az elektromos

számára kényelmes. A Yamaha YFZ450R

indítórendszer biztosítja. A teljesen

versenymodell stílusában készült quad

automata, ékszíjas CVT sebességváltó

valóra váltja az álmokat!

valóban gyerekjátékká teszi az YFZ50

Az YFZ50 minden elemét a könnyű

Szülői felügyelet, biztonsági
funkciók
Az YFZ50 quadot úgy alkottuk meg, hogy a
szülők a lehető legteljesebb mértékben
felügyelni tudják a vezetést. A gázhatároló
csavarral a vezető képzettségi szintjének
megfelelően állítható be a gyorsulás
mértéke és a végsebesség, az elektronikus
korlátozóval pedig korlátozható a motor
fordulatszáma – továbbá a hevederes
kapcsolóhoz csatlakoztatott zsinórral a
szülők szükség szerint azonnal leállíthatják
a motort.

használatát!

Könnyen szállítható
A mindössze 1250 mm hosszú és 820 mm
széles kompakt YFZ50 egyszerűen
berakható egy furgonba, kisteherautóba

Kevés karbantartást igénylő
kialakítás

vagy akár egy kombi autóba is, így

Az YFZ50 megalkotásánál az volt a cél,

Megbízható 49 cm³-es motor
automata váltóval

hogy minél több gondtalan szórakozást

Ezt a belépőszintű quadot egy léghűtéses,

biztosítsunk a családoknak, ezért arra is

49 cm³-es SOHC négyütemű motor hajtja,

ügyeltünk, hogy a quad ne járjon sok

amely zökkenőmentes, megbízható és

gonddal, és egyszerűen karbantartható

szabályozható teljesítményt biztosít – így

legyen, még azon szülők számára is, akik

ideális választást jelent a atal, kezdő

maguk még sosem használtak quadot. Az

quadosok számára. A kevés karbantartást

automatikus sebességváltó miatt nincs

igénylő automatikus, ékszíjas CVT

tengelykapcsoló, amit be kellene állítani,

sebességváltóval együtt a motor időtlen

ráadásul a légszűrő szerszámok nélkül

szórakozást biztosít.

ellenőrizhető és tisztítható. Csak pattanj
fel és élvezd a vezetést!
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különösen egyszerűen elszállítható a
gyakorlópályára vagy a mezőre. A rögzítőfék
megakadályozza a quad elmozdulását
szállítás közben, a hátsó kapaszkodó és az
első hordozórúd pedig rendkívül hasznos beés kirakodáskor.

YFZ50
Motor
Motor típusa
Lökettérfogat
Furat x löket
Kompresszióviszony
Kenési rendszer
Üzemanyagrendszer
Gyújtás
Indítás
Váltó
Hajtásrendszer
Kihajtás

Egyhengeres, 4 ütemű, Léghűtéses, SOHC, 2 szelepes
49.4cc
39.0 mm x 41.4 mm
8.5 : 1
Nedves karter
V12 x 1
CDI
Elektromos és berúgós
V-szíjas automata
2 kerék hajtású
Láncos

Alváz
Első felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés
Első fék
Hátsó fék
Első gumik
Hátsó gumik

Single A-arm, 60 mm wheel travel
Lengőkaros, 51 mm wheel travel
Drum brake
Single mechanical drum
AT16 x 6,5-7
AT16 x 7-7

Méretek
Teljes hossz
Teljes szélesség
Teljes magasság
Ülésmagasság
Tengelytáv
Minimális hasmagasság
Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal)
Üzemanyagtank kapacitása
Olajtank kapacitása

1,250 mm
820 mm
770 mm
585 mm
830 mm
88 mm
100 kg
5.8 litres
0.9 litres
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A maximum 50 köbcentiméteres motorral felszerelt quadok használatát csak 6 évesnél idősebb vezetők
számára ajánljuk, mindig felnőtt felügyelete mellett. A 70 – 90 köbcentiméter közötti motorral felszerelt
quadok használatát 12 éves kortól ajánljuk, mindig felnőtt felügyelete mellett. A 90 köbcentiméternél
nagyobb motorral felszerelt quadok használatát 16 éves kortól ajánljuk. Side-by-Side járműveink
használatát csak 16 éves vagy annál idősebb vezetők számára javasoljuk. A quadok és a Side-by-Side
járművek a speci kációjuk által meghatározott korlátok között működnek. A biztonságosan vontatható
tömeg és a maximális terhelhetőség értékei a kezelési útmutatóban találhatóak (amennyiben ez az adott
termék esetében alkalmazható). A tartósság, a megbízhatóság és mindenekelőtt a vezető biztonsága
(csak Side-by-Side járműveknél) érdekében az ajánlott terhelési értékeket semmilyen körülmények
között nem szabad túllépni. A quadok üzemeltetése veszélyes lehet. Biztonságod érdekében: mindig
kerüld el a szilárd útburkolattal ellátott utakat (beton, aszfalt stb.). A quadokat és a Side by Side
járműveket csak burkolatlan talajon szabad használni. A burkolt felületeken történő vezetés jelentősen
befolyásolhatja a kezelhetőséget és az irányíthatóságot, te pedig elveszítheted uralmadat a jármű felett.
Minden esetben viselj sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! Soha ne vigyél magaddal utast a
quadon, és soha ne használj biztonsági övet Side-by-Side járművön. Soha ne vegyél részt
kaszkadőrmutatványokban. Soha ne vezess alkohol vagy gyógyszer/kábítószer befolyása alatt. Ne vezess
túl nagy sebességgel. Nehéz terepen különösen óvatosan vezess. Hagyj minél kevesebb nyomot: mindig
vezess felelősen, tiszteld a környezetet, és tartsd be az országos és helyi törvényeket. A Yamaha minden
quad és Side-by-Side jármű vezetője számára azt javasolja, hogy vegyenek részt megfelelő vezetői
oktatáson. A biztonsággal és az oktatással kapcsolatos információkért fordulj márkakereskedődhöz, vagy
hívd fel országod hivatalos Yamaha forgalmazóját. A Yamaha termékek műszaki jellemzői és megjelenése
időről időre külön értesítés nélkül változhatnak. Az itt megjelenített képek csak illusztrációként
szolgálnak, és nem jelentik a termékek szerződésszerű leírását. Egyes modelleket opcionális
tartozékokkal jelenítünk meg. A kiadványban pro vezetők szerepelnek: ne kíséreld meg utánozni őket.
Minden quadra és Side-by-Side járműre 12 havi korlátozott gyári garancia vonatkozik. További részletekért
fordulj márkakereskedődhöz.
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